
Disciplinas Semestre 2021.1 

 

 

 POÉTICAS DA CRIAÇÃO E DO PENSAMENTO EM ARTES 

Quartas-feiras de 14 às 18 horas 

Professores Lucila Basile e Deisimer Gorczevski 

 

Ementa: Esta disciplina trata de questões relacionadas à criação e ao pensamento 

frente às mudanças no modo de conhecer e se relacionar com a arte na 

contemporaneidade. Considera também os questionamentos das linguagens 

tradicionais, a crescente hibridização de gêneros e a complexificação e 

transdisciplinarização dos modos e procedimentos de criação e pesquisa. A arte 

pensada como produtora de modos de conhecer, em sua força política, afetiva e 

epistemológica. 

 

 SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES 

Terças-feiras de 14 às 18 horas  

Professor Thereza Rocha 

 

Ementa: A disciplina estuda as relações entre metodologia de pesquisa científica e 

processos criativos em arte contemporânea em suas mais diversas feições. Propondo 

referencial transmetodológico e constante diálogo com a produção artística 

contemporânea, o curso atenta para os modos de hibridização, contaminação e 

desterritorialização entre arte, filosofia e ciência. 

 

 ATELIÊ DE CRIAÇÃO I 

Quintas-feiras de 14 às 18 horas  

Professores Wellington Junior e João Vilnei 

 

Ementa: O ateliê está baseado na reflexão crítica e na experimentação criativa 

direcionadas às questões que emergem nos diferentes campos da mediação técnica e da 

tecnologia, tais como os aparatos técnicos, as redes de comunicação, as interfaces 

computacionais, a biotecnologia, a neurociência.  A partir de um recorte específico 

desta temática abrangente, que pode estar relacionado às pesquisas desenvolvidas pelos 

docentes, o ateliê propõe o desenvolvimento de projetos de pesquisa artística que se 

deem em diálogo com a tecnologia e com os aparatos técnicos de mediação, assumindo 

assim o processo de criação como produção de conhecimento. 

 ATELIÊ DE CRIAÇÃO III 

Sextas-feiras de 14 às 18 horas  

Professora Natacha Gallucci 

 

Ementa: O ateliê está baseado na experimentação criativa direcionada às questões do 

corpo e suas poéticas. Corpo performativo. Corpo e visualidade. Corpo e mediações. 

Corpo e cena. Corpo e dramaturgia. Corpo e tempo. Corpo e processos autopoiéticos. A 

partir de um recorte específico desta temática abrangente, que pode estar relacionado às 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes, o ateliê propõe o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e criação artística. 

 



 TÓPICOS ESPECIAIS III 

Quintas-feiras de 9 às 13 horas  

Professora Pablo Assumpção 

 

Ementa: A disciplina examina questões específicas presentes na problemática geral que 

se estabelece no encontro das artes com a tecnologia e a ciência, tanto em seus métodos, 

aparatos, processos e estéticas quanto em seus contextos históricos, teóricos e críticos. 

Poderão ser realizados cursos com recortes específicos desta temática baseados em 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes, garantindo o compromisso com a dinâmica 

artística contemporânea. 

 


